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Imię i nazwisko

Damian Walczak

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne — z podaniem
2.
nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej
Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych:
- jednostka nadająca: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, 15.12.2010 r.,

- tytuł rozprawy doktorskiej: Uwarunkowania funkcjonowania systemu zabezpieczenia
społecznego rolników w Polsce (promotor prof. UMK, dr hab. B. Kołosowska, recenzenci
prof. dr hab. L. Dziawgo, prof. dr hab. A. Bielawska),

- praca otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia: I miejsce w Konkursie Rzecznika

Ubezpieczonych, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej i Gazety Ubezpieczeniowej na
najlepszą pracę doktorską w zakresie ubezpieczeń społecznych i gospodarczych w 2013 r.;
Indywidualne Wyróżnienie JM Rektora UMK w 201 1 r.,

- praca doktorska została opublikowana w formie książkowej: D. Walczak, Uwarunkowania
funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego rolników w Polsce, TNOiK, Toruń
2011, ss. 266.

2006-2009 — Studnia doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych z zakresu ekonomii
(przerwane zatrudnieniem na UMK),

2004-2005 — trzysemestralne Studium Pedagogiczne (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w
Toruniu, Studium Pedagogiczne),
2000-2005 — Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i
Zarządzania, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Zarządzanie finansami i
rachunkowość, praca magisterska pt. Funkcjonowanie podatku od towarów i usług w Polsce
(promotor dr Maria Jankowska).

Informacje o dotychczasowym
naukowych/ artystycznych

3.

zatrudnieniu

w

jednostkach

Zatrudnienie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu:
10.2012 — nadal — adiunkt, Katedra Zarządzania Finansami,

02.2009-09.2012 — asystent, Katedra Zarządzania Finansami.
Pozostałe miejsca zatrudnienia:
09-201 1-02.2012 — Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku — wykładowca,
06.2014-12.2016 — Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ~ zastępca Dyrektora
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK w Toruniu,

_

09-2005-02.2009 — Zespół Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim — nauczyciel
przedmiotów ekonomicznych.

stanowiącego
4. Prezentacja jednotematycznego cyklu publikacji
osiągnięcie wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311):

a)

tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego

Przywileje w zabezpieczeniu na starość w Polsce
b)

(autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa,

recenzenci wydawniczy)
Autor: Damian Walczak
Tytuł: Przywileje w zabezpieczeniu na starość w Polsce
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
ISBN: 978-83—231-4140-2
Recenzenci wydawniczy:

]. dr hab. Ilona Kwiecień, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
2. dr hab. Iwona Olejnik, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

c)

omówienie celu naukowego w. pracy i osiągniętych wyników wraz z

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania
Jednym z zadań państwa jest zagwarantowanie swoim obywatelom odpowiednich
świadczeń na starość. Aby zapewnić stosowne dochody — po realizacji ryzyka starości —
państwo powinno doprowadzić do pożądanego przepływu środków finansowych w ramach
szeroko rozumianego systemu zabezpieczenia na starość. Żaden system nie jest jednolity,
jednakże polski cechuje się licznymi przywilejami, rozumianymi jako nierówne traktowanie
równych lub równe traktowanie nierównych. Istniejące przywileje w kontekście starzejącego
się społeczeństwa w najbliższych latach istotnie wpłyną na sytuację budżetową w Polsce.
Wydatkowanie określonych kwot wymaga gromadzenia dochodów publicznych, czyli
oznacza konieczność pobierania od obywateli składek emerytalnych, podatków lub innych
danin pozwalających na sfinansowanie tych wydatków. Subwencjonowanie z budżetu
przywilejów stanowi zaledwie część zagadnień związanych z analizowaną kwestią.
Uprzywilejowanie — ze względu na wiek — oznacza spadek aktywności zawodowej, a
dezaktywizacja zawodowa skutkuje utratą pracowników na rynku pracy.

.
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Na tym tle jasno rysuje się cel pracy, którym jest zaprezentowanie przywilejów w
zabezpieczeniu na starość w Polsce oraz określenie skutków ekonomicznych, głównie
finansowych, ich obowiązywania.

Realizacja tego celu badawczegojest ważna z dwóch powodów.
Po pierwsze, w odrębnych publikacjach można odnaleźć wyłącznie częściową analizę
dotyczącą genezy przywilejów, odpowiednich regulacji prawnych, kosztów związanych z
przywilejami, postulowanych zmian oraz wpływu zabezpieczania na starość na finanse
publiczne i osobiste. Publikacje naukowe oraz publicystyczne przedstawiają wyłącznie
pojedyncze uregulowania. Ze względu na problematykę badawczą wiele tematycznych

publikacji nie ma charakteru stricte ekonomicznego, przywileje są bowiem często — co
wskazałem w publikacji — skutkiem decyzji politycznych i działań protestacyjnych związków
zawodowych.

Problematyka

przywilejów

w

zabezpieczeniu

na

starość

jest

niedoreprezentowana w nauce polskiej. Nie ma całościowego opracowania naukowego, które
analizowałoby to zagadnienie, uwzględniając wiele aspektów. Ponadto w nauce poszczególne
zagadnienia naukowe dotyczące całego kraju zestawia się wyłącznie z wielkościami
wynikającymi z systemu powszechnego.
Po drugie, tylko kompleksowa — co nie oznacza, że encyklopedyczna — ocena przywilejów
w zabezpieczeniu na starość funkcjonujących w Polsce pozwoli na określenie ich wpływu na
finanse publiczne, na rynek pracy oraz na finanse osobiste, w tym na poziom dodatkowych
oszczędności na starość. Jedynie taka analiza może stanowić podstawę do formułowania
określonych wniosków i rekomendacji na przyszłość. Tymczasem nawet Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, prezentując w „Zielonej księdze” (czyli, jak sam określa we wstępie, w
„całościowej diagnozie systemu emerytalnego”) wyłącznie częściowe dane dotyczące
wydatków na uposażenia spoczynkowe sędziów i prokuratorów, zgodnie z prawdą
usprawiedliwia się, że „jak widać, z dostępnością danych w oficjalnych sprawozdaniach nie

jest najlepiej”. Zastrzeżenie to wskazuje na znaczenie tego poruszanego, jednak niezbadanego
problemu badawczego.

Ze względu na tematykę, realizacja celu badań wymagała szerokich badań własnych. W
pracy przedstawiłem m.in.:

1) wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby niniejszej publikacji:
a) wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (technika badawcza: CATI;
narzędzie badawcze: kwestionariusz wywiadu),

b) pogłębionych wywiadów indywidualnych (technika badawcza: pogłębiony wywiad
indywidualny; narzędzie badawcze: scenariusz wywiadu indywidualnego),
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2) wyniki

następujących

badań,

samodzielnie

przeze

mnie

z

opracowanych

wykorzystaniem mikrodanych:

a) Diagnoza Społeczna,
b) Europejski Sondaż Społeczny,
c) Household Finance and Consumption Survey,

d) Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych,
3) dane uzyskane w ramach dostępu do informacji publicznej,
4) wyniki badań (obliczeń) zaprezentowane przez krajowe i międzynarodowe instytucje.
Badania przeprowadzone przeze mnie we wcześniejszych pracach oraz studia literaturowe
pozwoliły na postawienie pięciu hipotez badawczych:
Hl:

Nierówność

uprzywilejowanych

świadczeń

emerytalnych

z

wynika

ich

nieekwiwalentności.
H2: Zachowania emerytalne kobiet i mężczyzn w formacjach zmilitaryzowanych są
odmienne.
H3: Przywileje

w zabezpieczeniu

na starość w większym

stopniu

wynikają z

wykonywanego zawodu niż z zajmowanego stanowiska.
H4: Posiadanie dodatkowych oszczędności na starość jest uzależnione od poziomu
zabezpieczenia emerytalnego gwarantowanego przez państwo.
HS: Polacy oczekują ograniczenia tych przywilejów emerytalnych, które wpływają na
różnice dochodowe po zakończeniu aktywności zawodowej.
Praca składa się z wprowadzenia, sześciu rozdziałów i zakończenia. Układ ten wynika z
celu pracy oraz hipotez badawczych i jest im podporządkowany.
Rozdzial pierwszy ma charakter wprowadzający, teoretyczny. Przedstawiłem w nim
' pojęcia związane z tematem pracy, m.in. „równość”, „solidaryzm” oraz „sprawiedliwość
społeczną”. Na podstawie analizy literatury przedmiotu wskazuję, że to zasada solidaryzmu
legitymizuje szeroko rozumiany kształt zabezpieczenia na starość, ale prawo do świadczeń,
ich wysokość itd. zależy od konkretnych działań ustawodawcy, które powinny bazować na

sprawiedliwości i równości, będącej pochodną sprawiedliwości. Przeciwstawną — wobec
solidaryzmu — zasadą kształtowania idei zabezpieczenia na starość jest ekwiwalentność,
osłabiająca wspólnotę, w której obowiązuje. W przypadku finansowania przywilejów —- ze
względu na wskazany w pracy brak ich ekwiwalentności

— mamy do czynienia z

redystrybucja przymusową i dodatkowo często od osób biedniejszych do bogatszych.

Definiując pojęcie „przywileju” jako nierówne traktowanie równych lub równe traktowanie
nierównych, odniosłem się do ich sprzężenia z władzą lub bardzo silnymi w Polsce
7
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związkami zawodowymi. Przywilej stanowi zatem również określanie zasad redystrybucji w

oparciu o nepotyzm lub korupcję, w tym polityczną, czyli przyznawanie uprawnień wyłącznie
w celu uzyskania poparcia politycznego. Odwołując się do przywilejów wskazałem na
istnienie „trójsystemu” w zabezpieczeniu na starość w Polsce. Trójsystem ten tworzą
faktycznie:
- system powszechny,
- system zaopatrzeniowy,
- system rolniczy.

Konieczność zaproponowania autorskiej terminologii wynika z wielości terminów i

określeń odnoszących się w literaturze przedmiotu do każdego z tych systemów. Dotychczas
używane pojęcia były poprawne, jednak ich stosowanie najczęściej dotyczyło wyłącznie
jednego z systemów, co mogło wpływać na formułowanie niejednoznacznych określeń w
stosunku do pozostałych. Odniesienie do trójsystemu pozwala również na lepsze zrozumienie

obowiązujących w Polsce rozwiązań dotyczących zabezpieczenia na starość. Z kolei
formułowanie wniosków w odniesieniu do faktycznie istniejącego trójsystemu wzmacnia ich
aplikacyjność.

W

rozdziale

drugim

przedstawiłem

genezę,

klasyfikację

oraz

charakterystykę

przywilejów emerytalnych w Polsce. Rozważania zawarte w tym rozdziale mają zarówno

charakter

badań

podstawowych,

jak

i

stosowanych.

Analizowanie

obecnie

obowiązujących rozwiązań bez dogłębnego zbadania ich genezy uniemożliwia faktyczne
poznanie praw, które je ukształtowały i które nadal na nie wpływają.

Dotychczas w literaturze przedmiotu można było odnaleźć informacje dotyczące historii
poszczególnych rozwiązań, jednakże wyłącznie zanalizowanie tego zagadnienia całościowo
pozwoliło na określenie powodów obowiązywania przywilejów emerytalnych. Poszczególne
rozwiązania są uwarunkowane

politycznie, a samo istnienie aktualnych przywilejów

emerytalnych wynika głównie z ochrony otrzymanych praw nabytych dzięki wykorzystaniu

przez

grupy

uprzywilejowane

odpowiednich

nacisków

politycznych.

Obowiązujące

rozwiązania pochodzą przeważnie z lat powojennych, a ich ograniczenie miało miejsce w

roku 1998, 2008 i 2012. Część zmian z tych lat zostało już jednak cofniętych (włączenie służb
mundurowych do systemu powszechnego od 1 stycznia 1999 r.), a niektóre są poddawane
dalszym naciskom w kierunku ich uchylenia (np. wygaszający

charakter

emerytur

pomostowych oraz ustanowienie minimalnego wieku emerytalnego dla służb mundurowych).

Przywileje mają więc tendencję do utrwalania się, a ich obrona pociąga za sobą skutki
finansowe, a także społeczne i polityczne.

8

U

W świetle odrębności poszczególnych systemów, w tym odrębności finansowej oraz
organizacyjnej, przedstawiłem „trójsystem” w zabezpieczeniu na starość w Polsce.
Zaprezentowana

autorska

klasyfikacja

pozwala

na

przedstawienie

finansowego

i

organizacyjnego skomplikowania wynikającego z faktycznego istnienia „tr'ójsystemu".
Odnosząc się do klasyfikacji przywilejów wskazałem, że sprowadzają się one do

uprzywilejowania w zakresie składki, wysokości świadczenia i warunków — głównie wieku
emerytalnego — uprawniających do otrzymania świadczenia. Te trzy wskazane formy
uprzywilejowania są nie tylko najważniejsze, ale również wiążą się z pozostałymi
przywilejami, które stanowią wyłącznie ich rodzaj lub część. Jak wskazano w pracy, każda z
tych form pociąga za sobą skutki ekonomiczne, w tym finansowe. Zdefiniowanie wieku

emerytalnego jest jednak znacznie bardziej wielowymiarowe. Dodatkowy podrozdział
poświęciłem więc temu niebezpośrednio finansowemu przywilejowi. Nie ma żadnej
obiektywnej granicy wieku emerytalnego, powinien on być bowiem dostosowany do równie
nieokreślonego lqyterium starości, zagadnień finansowych, biologicznych,

poziomu

gospodarczego kraju, sytuacji na rynku pracy, sytuacji demograficznej, specyfiki zawodu oraz
postępu technicznego

i automatyzacji (robotyzacji) pracy. Ponadto istotnym jego

wyznacznikiem jest czas, ponieważ wiek emerytalny powinien ewoluować zgodnie z
powyższymi uwarunkowaniami. Tymczasem w przypadku przywilejów jest on nie tylko w
zasadzie niezmienny od momentu uchwalenia pierwszych regulacji, ale często niższy od
powszechnego minimalnego wieku emerytalnego. W zakończeniu podrozdziału poddaję pod
dyskusję tezę, że znaczenie wieku emerytalnego nie jest aż tak istotne, powinno się bowiem
większą rolę przypisać stażowi. Rodzi to jednak kolejny problem badawczy, jako że staż
może być szeroko rozumiany, a w zależności od doprecyzowanej definicji (staż pracy, staż
ubezpieczeniowy, okresy składkowe) może mieć zupełnie różne skutki dla osoby
ubezpieczonej.
W rozdziale zaprezentowałem grupy faktycznie korzystające z przywilejów emerytalnych.

Przedstawiłem rozwiązania prawne warunkujące prawo do świadczeń emerytalnych oraz
sposób ich obliczania. Odniosłem się nie tylko do komplikacji związanych z liczbą regulacji
w zakresie przywilejów emerytalnych, ale także do stopnia skomplikowania samych
przywilejów. Przykładem tego jest wielość uregulowań dotyczących służb mundurowych,
obecnie bowiem można mówić o funkcjonariuszach, którzy otrzymują lub będą otrzymywać
(regulacje te nadal bowiem obowiązują): a) świadczenia z systemu zaopatrzeniowego „na
starych zasadach”; b) świadczenia z systemu zaopatrzeniowego „na nowych zasadach”; c) z
systemu powszechnego emeryturę pomostową; d) z systemu powszechnego emeryturę na
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powszechnie

obowiązujących

zasadach (jeżeli nie spełnili warunków, aby otrzymać

emeryturę z systemu zaopatrzeniowego).

Sposób

uprzywilejowanych

emerytur

wyliczania

nie

jest

skorelowany

ze

zgromadzonym i jakkolwiek liczonym wkładem, zależy on bowiem głównie od czynników
politycznych i historii danego rodzaju świadczenia. Ponadto przywileje w zabezpieczeniu na
starość w większym stopniu wynikają z wykonywanego zawodu niż z zajmowanego
stanowiska, co potwierdza hipotezę H3. Nabywanie uprawnień na podstawie wykonywanego
zawodu, a nie faktycznego charakteru pracy, jest szczególnie zauważalne

w grupie

zawodowej górników (w której nadal obowiązuje zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z
1994 r. określające, które osoby niepracujące pod ziemią mogą korzystać z uprawnień
emerytalnych dla górników) oraz rolników.
W rozdziale
finansów

trzecim scharakteryzowałem

publicznych

i osobistych.

przedmiaru jako najistotniejszy
emerytalne. Zwróciłem

przywileje

Wskazałem

emerytalne w kontekście

więc (przedstawiana

w literaturze

koszt przywilejów) wartość wydatków na przywileje

szczególną

uwagę na wydatki przedstawiane dotychczas w

niepełnym zakresie, tj. te dotyczące systemu zaopatrzeniowego, głównie zaś na wydatki
dotyczące świadczeń spoczynkowych sędziów i prokuratorów — określonych przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych jako te, z którymi w oficjalnych sprawozdaniach „nie jest

najlepiej”. Zaprezentowałem nie tylko dokładne wartości, ale również odpowiednie — bardzo
liczne — źródła danych, które pozwolą w przyszłości na uaktualnianie odpowiednich

wielkości. Osobną część opracowania poświęciłem innemu przywilejowi, tj. finansowaniu

składek na ubezpieczenia

społeczne

i zdrowotne

za osoby duchowne

z Funduszu

Kościelnego. Fundusz ten — jak wskazałem w rozdziale drugim — powstał i rozwijał się na
skutek zarówno niekorzystnych dla Kościoła wydarzeń politycznych w Polsce w okresie po II
wojnie światowej (utworzenie tego funduszu), jak i zdarzeń korzystnych (poszerzenie budżetu

w. funduszu w okresie przekształceń po 89. roku XIX wieku). W literaturze przedmiotu
fundusz nie jest analizowany

od strony merytorycznej,

pod względem składek na

ubezpieczenia społeczne.

Przedstawiłem

także problematykę

dotyczącą przekazywania do ZUS składek za

osoby należące do systemu zaopatrzeniowego, które przestają podlegać temu systemowi.

Przedstawione na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej dane wskazują, że

jest to istotny problem, który z powodu zmian w tym systemie będzie coraz poważniejszy. Do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tylko z Policji, za osoby zwolnione ze służby przed

nabyciem uprawnień do emerytury lub renty policyjnej przekazuje się rocznie kilkadziesiąt
milionów złotych.
W pracy odniosłem się także do przyszłych zobowiązań ńnansowych związanych z

przywilejami, czyli do tzw. emerytalnego długu ukrytego. Badania dotyczące tego długu,
które wykonał Główny Urząd Statystyczny na podstawie założeń historycznych, pozwalają

stwierdzić, że dług ten w systemie zaopatrzeniowym i rolniczym wynosi około 40% PKB.
Jednak dług w systemie zaopatrzeniowym może być niedoszacowany (lub przeszacowany),

zakłada bowiem historyczny poziom odejść na emeryturę. Tymczasem rzeczywisty poziom

odejść, jak pokazuje przykład prokuratorów, w systemie zaopatrzeniowym

może być

odmienny od historycznego.

W dalszej części pracy zestawiłem wysokość świadczeń emerytalnych wypłacanych w
poszczególnych systemach. Świadczenia te są bardzo zróżnicowane nominalnie i w zakresie
ich adekwatności (wymiar wygładzania konsumpcji), co nie wynika ze zgromadzonego

kapitału. Jednak w przypadku emerytalnych świadczeń uprzywilejowanych nie występuje
zróżnicowanie ze względu na płeć, co jest pozytywnym aspektem ich obowiązywania. Można

je zatem określić jako pozbawione luki emerytalnej, rozumianej jako relacja pomiędzy

przeciętną emeryturą kobiet i mężczyzn. Istotnym wskazanym przeze mnie problemem
badawczym jest adekwatność świadczeń w systemie rolniczym w wymiarze wygładzania
konsumpcji. W literaturze przedmiotu najczęściej podaje się wyłącznie informacje dotyczące
pozytywnych stron istnienia tego systemu z punktu widzenia osób ubezpieczonych, tzn.
przedstawia się niskie składki i łatwość ubezpieczenia. Jednak świadczenia emerytalne dla
rolników są niskie i nieekwiwalentne, co potwierdzają przedstawione w pracy liczby. Ogólnie
system jest finansowany z budżetu państwa i nie gwarantuje adekwatności w zakresie
wygładzania konsumpcji w okresie życia. Rolnicy są coraz bogatsi. Jednak, na co wskazuje w
rozdziale szóstym oraz w pozostałych publikacjach, najczęściej oszczędzają na starość
inwestując we własne gospodarstwo rolne, które przekazują — zgodnie z tradycją — swoim
dzieciom. Obowiązek pomocy rodzicom przez dzieci, pomimo że wynika z tzw. umowy
dożywocia, nie zawsze jest realizowany, a rolnicy często pozostawieni są sami sobie i muszą
utrzymać się z nieadekwatnej w stosunku do dochodu w okresie aktywności zawodowej
emerytury.
Biorąc pod uwagę wysokość świadczeń, elementem przywilejów w zabezpieczeniu na
starość jest systemowe wykorzystanie wspólnych oraz retrospektywnych tablic dalszego
oczekiwanego trwania życia przy obliczaniu wysokości emerytury w systemie powszechnym.

„

Uprzywilejowuje to kobiety — kosztem krócej żyjących mężczyzn — przy obliczaniu

w

wysokości świadczenia. Wspólne tablice są korzystne również dla bogatych, którzy, kosztem

krócej

Żyjących

otrzymują

biednych,

wyższe

emerytury.

Natomiast

uwzględnienie

retrospektywnych, a nie prospektywnych, tablic dalszego oczekiwanego trwania życia

wpływa generalnie na otrzymywanie wyższych świadczeń przez obecnych emerytów, a
roczna suma wydatków tylko z tego powodu wynosi kilka miliardów złotych.
Nierówność

świadczeń

jest podtrzymywana

przez metodę

waloryzacji

świadczeń

emerytalno-rentowych. Są one bowiem we wszystkich systemach — z wyłączeniem sędziów i
prokuratorów — waloryzowane na podstawie wskaźnika określonego w art. 89. ust. 1. ustawy

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Jednak ten sposób waloryzacji w przypadku służb mundurowych oznacza, że świadczenia
zwiększają się w zupełnie innym tempie niż uposażenia, co powoduje powstawanie tzw.
„starego” i „nowego” portfela. Przedstawiona zróżnicowana wysokość i adekwatność

świadczeń emerytalnych wynika z arbitralnych, politycznych decyzji dotyczących metod
kalkulacji poszczególnych świadczeń. Na podstawie badań wtym rozdziale — z odniesieniem
do wyników przedstawionych w rozdziale drugim — potwierdziłem więc hipotezę H l .

Wydatki na świadczenia uprzywilejowane oraz ich nierówność może determinować
przyszłe

działania

ze

strony

społeczeństwa

dotyczące

wycofania

się

z

umowy

międzypokoleniowej w zakresie zabezpieczenia na starość. Zdaniem Polaków wiele lub
większość zawodów zasługuje na uprzywilejowanie w zabezpieczeniu na starość, choć
jednocześnie,

nie

tylko

w

Polsce,

ludzie

opowiadają

się

za

— sprzecznym

z

uprzywilejowaniem — wyrównaniem dochodów w społeczeństwie. Wykorzystując płynące z

tego wnioski, potwierdziłem hipotezę HS wskazującą, że Polacy oczekują ograniczenia tych
przywilejów

emerytalnych,

które wpływają

na różnice dochodowe

po zakończeniu

aktywności zawodowej.
W rozdziale czwartym przedstawiłem przywileje pozaemerytalne w zabezpieczeniu na
starość. Nierówne traktowanie równych lub równe traktowanie nierównych nie jest
ograniczone wyłącznie do emerytur. O przywilejach można mówić również w przypadku
świadczeń honorowych dla IGO-latków — w tym zakresie formułuję tezę, że „świadczenia te w
zasadzie nie istnieją”. Ponadto świadczenia te nie są wydawane na podstawie szczegółowej,
bazującej na zebranym materiale dowodowym analizy sprawy, w oparciu o interes społeczny i
słuszny interes obywateli. W związku z tym środki publiczne mogą być niewłaściwe
redystrybuowane. Najwięcej miejsca w rozdziale poświęciłem rencie rodzinnej, która
przysługuje nie tylko dzieciom, ale i małżonkom. Świadczenie to otrzymują osoby młode, tak
trzeba bowiem określić np. 50-letnie wdowy, i coraz częściej traktują je jako finalne

.

tr

zabezpieczenie na starość. Renta rodzinna, która powinna być odpowiedzią państwa na
ryzyko utraty dochodu na skutek śmierci żywiciela rodziny nie spełnia właściwie swej roli.

Sytuacja materialna rodziny zmarłego nie ma znaczenia przy jej przyznawaniu. Przedmiot
ochrony ubezpieczeniowej stanowi więc śmierć, a nie utrata dochodu, co nie jest właściwe.

Środki publiczne mogą trafiać bowiem do osób niepotrzebujących takiej pomocy. Poprawia

się sytuację finansową obywateli bez uwzględnienia ich potrzeb. Wydatki na renty rodzinne
rosną i są nawet — jako % świadczeń socjalnych — jednymi z najwyższych w Europie. Jak

pokazuję w omawianym rozdziale, że względu na sposób wyliczania rent rodzinnych i coraz
niższe świadczenia emerytalne dla kobiet, wydatki na renty rodzinne w Polsce będą — moim

zdaniem — dynamicznie wzrastać. Przywilejem pozaemerytalnym jest również różny sposób
orzekania o niezdolności do pracy. W każdym z systemów jest on bowiem inny i

uprzywilejowuje osoby z systemu zaopatrzeniowego i rolniczego.
Wskazanym przeze mnie na gruncie prowadzonych badań przywilejem pozaemerytalnym
w zabezpieczeniu na starość są warunki uzyskania statusu kombatanta lub weterana.

Funkcjonariusze korzystają z odrębnego zabezpieczenia na starość z powodu specyfiki swojej
służby, a nie pracy. Tymczasem właśnie ze względu na tę specyfikę uzyskują oni dodatkowe
uprawnienia wynikające ze statusu weterana lub kombatanta. Można to naukowo sprowadzić
do sformułowania, że z powodu szeroko rozumianego trudu służby (analizując indywidualnie

nie można, i chyba nawet nie wypada, kwestionować trudów związanych ze służbą żołnierzy,
strażaków, pracą kierowców zawodowych, a tym bardziej pracą rolników, górników, a
pewnie i hutników, spawaczy lub sędziów i prokuratorów) otrzymują oni prawo do odrębnego

zabezpieczenia na starość. Jednak po faktycznej realizacji zadań wynikających ze służby,
takich jak udział w działaniach poza granicami państwa, mają prawo do dodatkowych
korzyści, w tym zwiększenia świadczenia emerytalnego. Przywileje odnoszące się do
faktycznej realizacji obowiązków sprowadzają się również do przedstawionych w rozdziale
drugim zagadnień związanych ze zwiększeniem emerytury np. dla żołnierzy saperów lub
nurków. Żołnierze, którzy pełnili swoją służbę, ale w zakresie przekraczającym tzw. normy
roczne lub minimalne wielkości, mają prawo do zwiększonej emerytury z tego powodu.
Przywileje pozaemerytalne, określone w oparciu o analizę prawa, dane uzyskane na

podstawie dostępu do informacji publicznej oraz dane wtórne, są nie tylko istotnym
wielomiliardowym wydatkiem finansowym, ale także wpływają na dochody gospodarstw
domowych. Przyznanie deputatu wszystkim górnikom i kolejarzom, bez względu na charakter
ich pracy w okresie aktywności zawodowej, a także aktualnych potrzeb, stanowi ponadto

potwierdzenie hipotezy H3 (Przywileje w zabezpieczeniu na starość w większym stopniu

wynikają z wykonywanego zawodu niż z zajmowanego stanowiska).
W rozdziale piątym przedstawiłem aktywność zawodową emerytów w Polsce oraz
omówiłem wpływ poszczególnych przywilejów na rynek pracy. Ze względu na odmienność

prezentowanych rozwiązań emerytalnych dokonałem szczegółowej analizy odpowiednich
skutków obowiązywania tych regulacji. Zgodnie z danymi uzyskanymi na podstawie dostępu
do informacji publicznej określiłem zachowania emerytalne kobiet i mężczyzn w służbach
mundurowych. Te dotychczas

nieanalizowane

od strony

finansowej,

a

nie tylko

organizacyjnej, zachowania potwierdziły hipotezę HZ, mówiącą o tym, że zachowania
emerytalne kobiet i mężczyzn w formacjach zmilitaryzowanych są odmienne. Kobiety
bowiem szybciej odchodzą na emeryturę i są mniej aktywne zawodowo po odejściu ze
służby. Wynika to z faktu, że dla kobiet istotniejsze przy podejmowaniu

decyzji o

odejściu z pracy są problemy z nią związane, które sprowadzają się do sformułowania, że
np. Policja „jest ślepa na płeć”, a także sprawy rodzinne, a mniej ważne kwestie
finansowe. Korzystając z możliwości przejścia na emeryturę, kobiety akceptują niższe
świadczenie emerytalne głównie z powodów rodzinnych i zawodowych. Podkreśliłem, że
prawdopodobnie

aspekt

rodzinny w przypadku

emerytowanych

kobiet w systemie

zaopatrzeniowym nie sprowadza się, jak ma to miejsce w systemie powszechnym, do
przechodzenia na emeryturę w związku z opieką nad wnukami, ale często, ze względu na
wiek emerytek, do kwestii narodzenia lub opieki nad własnym dzieckiem. W rozdziale tym
wskazałem także na konsekwencję istnienia trójsystemu dla rynku pracy, czyli budowanie
kariery zawodowej w oparciu o pracę (służbę) w więcej niż jednym z nich. Jak wskazałem w
rozdziale trzecim odejście z systemu zaopatrzeniowego bez nabycia prawa do emerytury lub
renty związane jest z przekazaniem składek do systemu powszechnego. Jednak obecnie
obowiązujące zasady wyliczania świadczeń emerytalnych dla osób, które budowały karierę
zawodową w oparciu o więcej niż jeden system zniechęcają do takiej aktywności, zwłaszcza
w przypadku łączenia systemu rolniczego i zaopatrzeniowego z systemem powszechnym. Jest
to szczególnie istotne dla sektora finansów publicznych, który nie otrzymuje środków
finansowych od nieaktywnych zawodowo osób. Ponadto osoby zniechęcone regulacjami
prawnymi do zwiększonej

aktywności

zawodowej

nie powiększają

swego kapitału

emerytalnego i zapewne nie oszczędzają na starość. W niektórych przypadkach aktywność
zawodowa, czyli np. odejście z systemu rolniczego do systemu powszechnego może
skutkować nawet negatywnymi następstwami finansowymi. Lata ubezpieczenia w systemie
powszechnym

nie są uwzględniane w systemie rolniczym i rolnik (współmałżonek,
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domownik, osoba prowadząca dział specjalny produkcji rolnej) może na skutek aktywności

zawodowej bazującej na ubezpieczeniu w systemie powszechnym nie uzyskać emerytury

rolniczej, a tylko — obliczana niekorzystnie — emeryturę z systemu powszechnego. Jednak
przy tak obliczanej emeryturze lata pracy w rolnictwie (ubezpieczenia w systemie rolniczym)

są uznawane w systemie powszechnym za okres nieskładkowy. Istnienie przywilejów

emerytalnych stało się więc swoistą blokadą dla aktywności zawodowej na otwartym rynku
pracy. Wskazałem także na istotny mankament ciągłych — przedstawionych w pracy — zmian

w regulacjach dotyczących służb mundurowych. Mianowicie, dla części osób otrzymujących
świadczenia emerytalne z systemu powszechnego i pracujących w trakcie emerytury składka
emerytalna ma charakter podatkowy, a nie ubezpieczeniowy, nie mają one bowiem prawa do
zwiększenia świadczenia emerytalnego z tytułu tej pracy. Przedstawione w tym rozdziale
wyniki badań pozwalają stwierdzić, że polityka finansowa państwa w sferze społecznej
(trójsystemu)

powoduje negatywne skutki dla rynku pracy, co, niestety, ma swoje

odzwierciedlenie w gospodarce, finansach publicznych oraz osobistych.
W rozdziale tym opisałem również konieczność zmian w zakresie informowania się
wzajemnie odpowiednich instytucji 0 aktywności zawodowej emerytowanych żołnierzy.
Zgodnie z informacjami, które otrzymałem z Wojskowych Biur Emerytalnych, prawidłowa
kontrola wypełniania

obowiązku

informowania

tych biur o osiąganiu dodatkowych

przychodów przez emerytów lub rencistów, a tym bardziej realizacja obowiązku dotyczącego
zmniejszenia lub zawieszania tych świadczeń w określonych przypadkach, „z uwagi na brak
bazy” może być trudna, lub wręcz niemożliwa, i wymaga „znacznego czasu i nakładu pracy
pracowników”. Problematyka nieinformowania służb została nawet zauważona przez Wojsko
Polskie, Biuro Konwentów

Dziekanów

apeluje bowiem do czynnych

żołnierzy 0

informowanie o podjęciu dodatkowego zatrudnienia. Przedstawione zagadnienia wynikają z
istnienia różnych systemów, a jakiekolwiek

połączenie systemu zaopatrzeniowego

z

systemem powszechnym (niekoniecznie oznaczające likwidację tego pierwszego) nie tylko
umożliwiłaby automatyczny przepływ informacji, ale również ograniczyłoby ewentualne
nieprzestrzeganie prawa oraz konieczność kontroli i karania emerytów i osób w trakcie
służby.
W pierwszej części rozdziału

szóstego zaprezentowałem

oszczędności

w Polsce.

Scharakteryzowałem je w celu ukazania kontekstu, w którym podejmowane są decyzje o
indywidualnym zabezpieczeniu na starość, czyli o oszczędzaniu przez osoby w różnych

systemach. Polacy oszczędzają niewiele, o ile oszczędzają w ogóle. Oszczędzanie wymaga
wykształconej

przezomości

indywidualnej oraz, podobnie jak korzystanie z ochrony
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ubezpieczeniowej, świadomości ekonomicznej i przezomości finansowej. Przez okres PRL
Polacy pozostawali w zakresie gospodarczym i ubezpieczeniowym w systemie przezomości

społecznej i centralnego planowania, czego skutki w zakresie oszczędzania są zauważalne do
dziś.

W drugiej części rozdziału, na podstawie badań własnych, omówiłem poziom
dodatkowych oszczędności na starość posiadanych przez osoby uprzywilejowane emerytalnie
oraz ukazałem czynniki, które decydują o posiadaniu takich oszczędności.

oszczędności

jest dostosowany

do zabezpieczenia

Poziom

na starość gwarantowanego przez

państwo, co stanowi finansowy, ale nie bezpośrednio wydatkowy, w ramach sektora
finansów publicznych, skutek funkcjonowania

rozwiązań

uprzywilejowanych. Osoby

oczekujące wyższych świadczeń emerytalnych oszczędzają mniej na starość niż osoby, które
prawdopodobnie będą otrzymywać niższe świadczenia. Przywileje działają zatem wbrew
interesowi wspólnoty (aspekt finansowy), ale również ograniczają indywidualną przezomość

emerytalną (państwo zapewnia wysokie świadczenia), działając również wbrew interesowi
indywidualnemu. Opierając się na bazie danych z badania „Household Finance and
Consumption Survey” przeprowadzonego przez Europejski Bank Centralny potwierdziłem
powyższą prawidłowość również dla państw europejskich (wyłącznie w odniesieniu do
żołnierzy). Przedstawione wyniki badań potwierdzają więc hipotezę H4, zgodnie z którą

posiadanie dodatkowych oszczędności na starość jest uzależnione od poziomu zabezpieczenia
emerytalnego gwarantowanego przez państwo. Zgodnie z powyższymi obserwacjami, osoby
należące np. do systemu rolniczego, czyli głównie rolnicy, jako otrzymujący niewielkie
emerytury mają zdecydowanie większe szanse na oszczędzanie na starość. Jednakże, jak
zaakcentowałem w dotychczasowych pracach, w tym przypadku oszczędności rolników na

starość mogą zapewne być przez nich szeroko rozumiane i obejmować także inwestycje
dokonywane w prowadzone przez siebie gospodarstwo rolne, w którym po zakończeniu
aktywności zawodowej mieszkają.
W zakończeniu dokonałem podsumowania dotyczącego weryfikacji hipotez, które w
wyniku przeprowadzonych

w pracy badań zostały potwierdzone.

Ponadto, zgodnie z

celem postawionym we wstępie pracy, przedstawiłem wpływ przywilejów na gospodarkę,
odnosząc się głównie do skutków finansowych (rysunek 3 w pracy). Jak wykazałem bowiem
w pracy najistotniejszym skutkiem przywilejów w zabezpieczeniu na starość w Polsce są
wydatki publiczne, ale nie można pomijać innych, równie ważnych. W zakończeniu
formułuję również wskazane w treści pracy i odnoszące się do poszczególnych hipotez
badawczych wnioski aplikacyjne dotyczące finansów publicznych i osobistych, a także

”

W

ubezpieczeń społecznych. Wnioski te wskazują, na co powinni zwrócić uwagę decydenci,
konstruując odpowiednie regulacje dotyczące zabezpieczenia na starość w Polsce i łączące

trzy w. obszary badawcze. Postuluję:
- zwiększenie ekwiwalentności świadczeń, która — jak piszę — w tej chwili jest

przypadkowa co do zakresu, jednak zamierzona, jeśli chodzi o kierunek (H]). Postuluję więc
ograniczenie redystrybucji i nierówności świadczeń, a finalnie zmniejszenie wydatków
publicznych,

- ograniczenie skutków istnienia przywilejów emerytalnych dla rynku pracy (HZ).
Hipoteza H2 odnosi się głównie do problematyki związanej z koniecznością zmian, które

wpłyną, z jednej strony, na wydłużenie okresu służby kobiet w służbach mundurowych, a z
drugiej, na zwiększenie ich aktywności zawodowej po przejściu na emeryturę. Jednak

istnienie trójsystemu wpływa na rynek pracy również m.in. poprzez zniechęcanie do

aktywności zawodowej w różnych systemach oraz odchodzenie ze służby młodych osób.

Trójsystem oznacza także konieczność przekazywania informacji w jego ramach. Niestety, ze
względów organizacyjnych w systemie zaopatrzeniowym nie wszystkie informacje są

właściwie gromadzone i przekazywane, co może prowadzić do pewnych nieprawidłowości i
w związku z tym wymaga zmian,

- powiązanie prawa do korzystniejszego świadczenia z faktycznie wykonywaną pracą
(H3), a nie z przynależnością — jak ma to miejsce obecnie — do grupy zawodowej (służby
mundurowe, rolnicy) lub pracą na odpowiednio nazwanym stanowisku pracy (górnicy),

- odejście od przyznawania przywilejów emerytalnych zamiast godziwego wynagrodzenia
(H4). Ta niepisana zasada — niska pensja, lepsza emerytura w przyszłości — częściowo
uniemożliwia, z powodów dochodowych, dodatkowe oszczędzanie na starość, a częściowo do

niego zniechęca z powodu gwarancji wysokiego świadczenia w przyszłości,
- likwidację wielości podmiotów wypłacających świadczenia emerytalno-rentowe. W tym

zakresie nie chodzi o Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ale głównie o likwidację
jednostek organizacyjnych wypłacających świadczenia z systemu zaopatrzeniowego (WBE)
lub przeniesienie tych praw na inne podmioty (sądy i prokuratury),
- wygaszanie przywilejów emerytalnych, a w konsekwencji wprowadzenie nowej ustawy

scaleniowej. Konieczność jej wprowadzenia wynika z wielkości wydatków publicznych,
wskazanych w pracy czynników ekonomicznych i finansowych oraz pozostałych skutków

funkcjonowania systemów uprzywilejowanych, w tym z potrzeby długoterminowego
ograniczenia nierówności świadczeń (nominalnej i w zakresie form uprzywilejowania).

Istotne jest również nieakceptowanie przez Polaków nierówności dochodowych (HS).
17

MTJ

Ze względu na zakres badań wiele postulatów formułuję już w treści pracy. Poniżej
wymieniam najważniejsze z nich:

- konieczność

zmian dotyczących

przekazywania

składek

za osoby z systemu

zaopatrzeniowego, teoretycznie bezskładkowego. Kwestia ta wymaga zmian głównie z
powodu sytuacji finansowej jednostek zobowiązanych do przekazywania składek za osoby

odchodzące ze służby. Obecne rozwiązania uniemożliwiają planowanie wydatków przez
jednostki z sektora finansów publicznych, wielkość wydatków nie wynika bowiem w
jakikolwiek sposób z ich działalności, a obciąża ich budżet,

- obliczanie składek na podstawie faktycznych dochodów (rolnicy i osoby prowadzące
pozarolniczą działalność gospodarczą osiągające wysokie dochody), niepowiązanie składki z
dochodem skutkuje bowiem nieadekwatnością świadczenia,
- wprowadzenie innych — poza wiekiem - kryteriów przyznawania świadczeń honorowych
i/lub uchwalenie właściwej podstawy prawnej dla tych świadczeń,
- konieczność zmian w rentach rodzinnych, głównie w tzw. wdowich,

- ujednolicenie orzecznictwa do celów niezdolności do pracy/służby we wszystkich
systemach,

- rozważenie zmian dotyczących charakteru tablic dalszego oczekiwanego trwania życia —
obecnie tablice są retrospektywne i wspólne dla wszystkich osób — służących do wyliczania
świadczeń emerytalnych,

- przeanalizowanie

metod waloryzacji

świadczeń emerytalnych

w poszczególnych

systemach. W tym przypadku bowiem ujednolicenie tych metod (przedstawiane przeze mnie
pozytywnie w innych aspektach) powoduje różnicowanie wysokości świadczeń w zależności
od momentu przej ścia na emeryturę,

- racjonalniejsze (oparte na kryteriach merytorycznych, a nie politycznych) podejście do
zmian dotyczących przywilejów w zabezpieczeniu na starość (czego przykładem może być
sugerowana w pracy, a wynikająca z porozumienia rządowo-związkowego z 8 listopada 2018

r. reforma częściowo cofająca zmiany emerytalne w systemie zaopatrzeniowym).
W zakończeniu całej pracy zaznaczam jednak, że świadczenia powinny być nie tylko
stabilne i pewne dla przyszłych beneficjentów, ale również sprawiedliwe dla wszystkich
podatników. Zarówno opisywana w pracy wysokość i adekwatność świadczeń, jak i
równowaga budżetowa są bowiem równie ważne i należy uwzględniać je równocześnie, a nie
przeciwstawiać sobie wzajemnie.
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Przedstawione w monografii wyniki badań stanowią znaczny wkład w rozwój

dyscypliny naukowej finanse. Wkład ten można wykazać w zakresie metodycznym,

poznawczym i — opisanym już powyżej - aplikacyjnym.
Wkład metodyczny

Przedstawiona jako osiągnięcie naukowe monografia wypełniła lukę badawczą w zakresie
opisu przywilejów w zabezpieczeniu na starość w Polsce, dokonałem bowiem systematyzacji

dotychczasowego dorobku naukowego w tym obszarze badawczym. W pracy tej
przedstawiłem źródła danych, które mogą w przyszłości wpłynąć na metody prowadzenia

badań. Przeprowadzone w części teoretycznej rozważania bazują głównie na krytycznej
analizie literatury przedmiotu. Jednak prowadzone w pracy badania opierają się również na
licznych danych uzyskanych na podstawie dostępu do informacji publicznej, własnej, opartej

na mikrodanych analizie badań obcych, a także własnych - ogólnie dostępnych —- badaniach
uzupełniających cały proces badawczy. Badania te doprowadziły do stworzenia autorskiej
klasyfikacji dotyczącej zabezpieczenia na starość w Polsce, przedstawionej w monografii

jako trójsystem w zabezpieczeniu na starość. W przypadku szerszej analizy można również
używać określenia trójsystem w zabezpieczeniu społecznym. Uważam, że odwoływanie się w

literaturze przedmiotu do jednego systemu, tak wewnętrznie zróżnicowanego, jest
niewłaściwe. Upoważnia ono bowiem osobę prowadzącą badania do analizowania
poszczególnych wielkości łącznie. Tymczasem pomijanie w prowadzonych badaniach
rozwiązań szczegółowych

w systemie powszechnym, systemie zaopatrzeniowym

i

rolniczym jest niepoprawne i uniemożliwia prawidłową analizę zjawisk, bez względu na
przyjętą metodę badawczą. Dotyczy to zarówno odpowiednich regulacji, jak i np. opisu
skutków obowiązujących w Polsce rozwiązań emerytalnych dla finansów publicznych, rynku
pracy lub dla wielkości oszczędności. Uwzględnianie wielkości wyłącznie z systemu
powszechnego (np. stopa zastąpienia, minimalny wiek emerytalny) i odnoszenie ich do
wielkości charakteryzujących odpowiednie wielkości w Polsce (przeciętna wysokość
emerytury, aktywność zawodowa lub poziom oszczędności) prowadzi do niewłaściwych lub
niepełnych wniosków. Powinno się bowiem uwzględniać, lub chociażby wskazywać, wpływ
rozwiązań z pozostałych systemów na analizowane wielkości. Przedstawione opracowanie na
takie badania pozwala. Monografia stanie się także podstawą do szerszego spojrzenia na
przywileje emerytalne, systemy w zabezpieczeniu na starość, wydatki publiczne i politykę
finansową w tym zakresie w obrębie nowej dyscypliny naukowej, jaką jest ekonomia i
finanse. Pozwoli bowiem na prowadzenie zasygnalizowanych w opracowaniu badań z zakresu
tej dyscypliny.

_'

X.

Wkład poznawczy

W pracy określiłem skutki ekonomiczne, głównie finansowe, obowiązywania przywilejów
w zabezpieczeniu na starość. Z kolei dokonany przeze mnie opis stanu obecnego w

odniesieniu do uwarunkowań historycznych i prawnych pozwolił na wskazanie, że to nie
względy merytoryczne,

a głównie polityczne wpływały dotychczas

na uregulowania

dotyczące przywilejów w zabezpieczeniu na starość (hipoteza HS), a rozwiązania te skutkują
nierównością świadczeń wynikającą z ich nieekwiwalentności (Hl) i, co najważniejsze dla
zainteresowanych grup, wielomiliardowymi transferami z budżetu państwa. Takie regulacje

nie są często właściwe zarówno z punktu widzenia finansów publicznych (wydatki), jak i
finansów osobistych. Wydatki publiczne są co prawda najistotniejszym kosztem przywilejów
w zabezpieczeniu na starość, jednak ograniczanie oceny skutków finansowych przywilejów
emerytalnych do tych wielkości nie jest właściwe. Przywileje to również m.in. nierówność
świadczeń i ich zróżnicowana adekwatność, a także problem aktywności na rynku pracy, co
bezpośrednio oddziałuje na finanse osobiste. Budowanie kariery zawodoWej w oparciu o
służbę/pracę podlegającą pod więcej niż jeden system to nie tylko kwestia poszczególnych

osób, lecz także kwestia instytucjonalna, finansowa, dotycząca podmiotów należących do
sektora

finansów

publicznych.

Zakończenie

aktywności

zawodowej

w

systemie

zaopatrzeniowym bez prawa do świadczenia emerytalno-rentowego skutkuje, nieplanowaną i

nieprzewidywalną co do wysokości, koniecznością wpłacenia składek na taką osobę.
Zróżnicowane zabezpieczenie na starość wpływa również na oszczędzanie na starość, które
będzie determinować sytuację finansową obywateli w przyszłości, tj. konieczność, zakres i
formę

ewentualnej

przywilejów

redystrybucji

dochodów.

Wskazałem

więc,

że

obowiązywanie

na starość wpływa na zachowania finansowe poszczególnych osób, co

udowodniłem m.in. potwierdzając hipotezę H2 i H4. Ponadto, opierając się na analizie badań
obcych oraz badań własnych opinii w zakresie oczekiwania równości dochodów, opinii
dotyczących prawa do przywilejów emerytalnych, a także roli państwa w zabezpieczeniu na
starość, sformułowałem wniosek dotyczący potencjalnych zmian w przyszłości w zakresie
przywilejów w zabezpieczeniu na starość (HS). W przyszłości możliwe jest, że większość
osób otrzymujących minimalną emeryturę będzie oczekiwać wyrównywania wysokości
świadczeń we wszystkich systemach, zmian w polityce finansowej państwa, zerwania umowy
międzypokoleniowej i likwidacji przywilejów.
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych
Moje zainteresowania badawcze po uzyskaniu stopnia naukowego doktora koncentrują się

na pięciu obszarach badawczych. Poszczególne publikacje trudno jest jednak jednoznacznie

przyporządkować do jednego z nich, najczęściej dotyczą bowiem dwóch, trzech, a nawet (por.

np. [11.8] i [II.10]) czterech obszarów. To wzajemne przenikanie się moich zainteresowań
badawczych było inspiracją do stworzenia publikacji będącej podstawą wniosku [I.l], która

dotyka czterech obszarów badawczych. Praca ta jest nie tylko rezultatem prowadzonych
przeze mnie badań, ale również ich rozwinięciem.
Schemat ]. Główne obszary badawcze mojej pracy naukowej

Finanse publiczne

Finanse osobiste

Ekonomika

Przywileje w zabezpieczeniu na starość

rolnictwa

Rynek ubezpieczeniowy

Ubezpieczenia społeczne

Tabela 1. Osiągnięcia publikacyjne

Lp.

Indeksowanie:
- JCR — Journal
Citation Reports,
- WoS — Web of
Science Core
Collection

Publikacja

-
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Pierwszy obszar moich badań stanowią oszczędności jako element składowy finansów
osobistych (2011-2018). W publikacji [11.1] przedstawiłem wpływ płci na zachowania na
rynku

finansowym, opierając się na badaniu Diagnoza

społeczna.

Najważniejszym

wnioskiem z przeprowadzonych badań jest potwierdzenie hipotezy, że kobiety są mniej

aktywne na rynku finansowym, mniej skłonne do ryzyka (na temat awersji kobiet do ryzyka
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por. również [II.16]) i w większym zakresie zwracają uwagę na niefinansowe aspekty
podejmowanych

decyzji.

te znalazły

Uwagi

w

odzwierciedlenie

i

sformułowanej

przedstawionej w pracy [I.l] hipotezie badawczej (HZ) odnoszącej się do zachowań kobiet w
systemie zaopatrzeniowym. Wyniki badań zaprezentowanych w publikacjach [II.2]-[II.6],

bazujących także na pierwotnych danych z badania Diagnoza społeczna, przedstawiają
które wpływają

czynniki ekonomiczno-społeczne,

oszczędzania

na starość

jako

elementu

na poziom

składowego

finansów

oszczędzenia,

w tym

osobistych.

Badania

przeprowadzone w tym pracach pozwoliły mi na zwrócenie uwagi, że o oszczędzaniu na ten

cel decyduje wiele różnych czynników. Obejmują one dochód, poziom wykształcenia, status
społeczno-ekonomiczny, zawód, czy miejsce zamieszkania. W kontekście oszczędzania na

starość wskazałem, że najpopulamiejszą formą oszczędzania są i były lokaty w złotych w
bankach [11.6]. Z kolei wyniki pracy [II.4] sugerują, że pracownicy sektora publicznego
oszczędzają na starość w podobnym stopniu jak osoby zatrudnione w sektorze prywatnym.

Jednak osoby zatrudnione

w sektorze

publicznym

częściej

oszczędzają

w sposób

zinstytucjonalizowany (IKE, IKZE) ijeżeli w ogóle posiadają oszczędności, to są one wyższe.

W publikacji [II.5] podkreśliłem, że czym innym jest zrównoważenie samego systemu
zabezpieczenia

na starość,

odpowiednim, adekwatnym

a czym
poziomie.

innym zapewnienie
Celem

przyszłych

zapewnienia

emerytom

świadczeń

na

odpowiednich

świadczeń w przyszłości należy wzmocnić rolę indywidualnych oszczędności. To państwo
(w większym niż obecnie zakresie)

powinno zachęcać i wspomagać

inwestujących

dobrowolnie na starość. Wynika to również z faktu, że Polacy nie chcą indywidualnie
podejmować się opieki nad osobami starszymi (co również przedstawiłem W [11.12]
podkreślając, że uznajemy to za zadanie państwa). Zaakcentowałem więc, że myśląc o
rozwoju zrównoważonym całego kraju (o roli rozwoju zrównoważonego w ubezpieczeniach
społecznych pisałem również w [II.] 1] i [II.13]), zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i
społecznym, państwo powinno wspomóc dobrowolne, dodatkowe oszczędzanie na starość. W
tej chwili bowiem oszczędzają

najczęściej osoby zamożne,

świadome

finansowo

i

mieszkające w miastach. Zachęty finansowe z budżetu państwa powinny być kierowane
szczególnie do tych nieprzekonanych: osób biedniejszych, mieszkających na wsi oraz o
niższym poziomie wiedzy, również tej finansowej.
W publikacji [II.7] wskazałem wspólnie z dr D. Krupą i dr. M. Buszko, że powinien zostać
wykształcony i wyodrębniony segment rynku finansowego pozwalający na zabezpieczenie
emerytalnych

potrzeb finansowych

osób starszych. Emerytalny rynek finansowy, jak

określiliśmy ten segment, umożliwiłby korzystanie z produktów i usług finansowych, które
24
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nie były do tej pory dostępne dla osób starszych @ędących na emeryturze) bądź były

dostępne w bardzo ograniczonym zakresie, dotyczącym oszczędzania, pozyskania środków,
zabezpieczenia przed ryzykiem czy prowadzenia rozliczeń pieniężnych. Rynek ten wymaga

skonstruowania

lub skorygowania

aktualnie istniejących

produktów (instrumentów

i

rozwiązań), a także stworzenia nowych. Wskazałem także w [11.8], [11.9] i [11.24], że

gospodarstwa rolne, mające w Polsce głównie charakter rodzinny, inwestują w swój rozwój.
Jednocześnie rolnicy są postrzegani jako grupa nieoszczędzająca na starość. Sformułowałem
jednak tezę (która stała się jedną z przesłanek do postawienia hipotezy H4 w [I.1]), że rolnicy,
inwestując w gospodarstwa rolne, inwestują w miejsca pracy swych dzieci, z którymi w
przyszłości będą stanowić wspólne gospodarstwo domowe. Być może należałoby więc uznać
rolników za jedną z lepiej — a nie gorzej — zabezpieczonych na starość grup zawodowych
[II.8]-[II.9].
Drugim obszarem moich badań są szeroko rozumiane ubezpieczenia społeczne (20112018). Publikacje z tego obszaru dotyczą, po pierwsze, podstaw teoretycznych związanych z
ubezpieczeniami społecznymi, tzn. solidaryzmu (11.10, 11.11, 11.13, 11.14), równości (11.12)
oraz świadomości ubezpieczeniowej (1115-1117) oraz, po drugie, rozwiązań szczegółowych
dotyczących ubezpieczenia/zaopatrzenia społecznego (11.18-11.23). W Polsce nie ma żadnej
polityki wspierającej szeroko rozumianą świadomość finansową, a w przypadku ubezpieczeń
możemy mówić o polityce antyubezpieczeniowej — polegającej na podkreślaniu roli państwa
w rekompensowaniu strat losowych [11.17]. Do niskiej świadomości ubezpieczeniowej w
Polsce odniosłem się również w publikacjach [11.15] i [11.16]. Publikacje te były oparte na
badaniu przeprowadzonym w 2011 r. wśród studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu [11.15] oraz wśród studentów UMK oraz Wyższej Szkoły Bankowej [11.16]. Badanie
to bazowało na autorskim kwestionariuszu ankiety, której współautorami byli — wspólnie ze
mną — dr P. Majewski i dr M. Kawiński. W wyniku przeprowadzonych badań wskazałem, że
studenci, jako uczestnicy rynku finansowego,

posiadają niewielką wiedzę na temat

ubezpieczeń. Często też, pomimo braku kontaktu z instytucjami na rynku finansowym, np. z
ZUS, mają negatywną o nich opinię. Zmiana na rynku ubezpieczeń nie jest możliwa bez

zmiany poziomu świadomości ubezpieczeniowej. W publikacji [11.13] odniosłem się do
warunków

koniecznych,

aby

daną

wspólnotę

móc

określić

mianem

wspólnoty

odpowiedzialności, co jest szczególne istotne w zakresie prawidłowego kształtowania
regulacji dotyczących ubezpieczenia społecznego. Wspólnota ta powinna być oparta na
zadowoleniu jednostek z własnego procesu wymiany oraz troski społeczeństwa 0 jednostki (i
odwrotnie).

Każda jednostka oraz społeczeństwo
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jako całość powinny być również

W

zobligowane do dbania o zapewnienie godnego Życia przyszłym pokoleniom — zgodnie z

zasadą zrównoważonego rozwoju, do której odniosłem się w [II.] 1]. W pracy tej pokazałem,
że prawidłowo sformułowane zabezpieczenie społeczne — realizowane poprzez państwo lub

poprzez indywidualną przezomość — odpowiada zarówno za społeczny, jak i ekonomiczny

aspekt rozwoju zrównoważonego,

wpływa bowiem na sytuację finansową obecnych i

przyszłych pokoleń. W tym kontekście w pracy [II.19] podkreśliłem, że w Polsce, w obliczu
zmian demograficznych, a więc i finansowych, rozważając podniesienie wysokości świadczeń
w przyszłości zazwyczaj mówi się wyłącznie o podwyższeniu

wieku emerytalnego.

Tymczasem, jeżeli emerytury mają być w całości obliczane na podstawie zgromadzonego

kapitału i dalszego trwania życia, wybór momentu przejścia na emeryturę należy być może
pozostawić indywidualnej decyzji każdego człowieka.
W publikacji [II.12] odniosłem się z kolei do równości w zabezpieczeniu na starość. Tekst
ten, bazujący na badaniu Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych przeprowadzonym
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2016 r., pozwolił na sformułowanie hipotezy HS
postawionej w pracy [1.1]. Jak sugeruję, Polacy oczekują wyrównywania dochodów i
zwiększenia roli państwa w zabezpieczeniu

na starość, co w świetle nierówności

dochodowych może prowadzić do zmian systemowych w przyszłości. Z kolei w pracy [II.l4]
podkreślam, że obecne rozwiązania emerytalne prowadzą do konieczności wypłacania
korzystniejszych

świadczeń

przez

wspólnotę

na rzecz wybranych

grup społeczno-

zawodowych, którym udało się skierować solidaryzm — jeżeli nadal można mówić o tej
zasadzie — w stronę własnego interesu i obowiązkowości wspólnoty. Wnioski z tej pracy
stanowiły jedną z przesłanek do postawienia hipotezy Hl [I.l], która odnosi się do
nieekwiwalentności świadczeń emerytalnych. Do zabezpieczenia na starość niezwiązanego z
systemem powszechnym odniosłem się w wymienionych już pracach [11.8] i [11.9], a także w
[II.20]-[II.22] i [II.34]. Praca [11.20] miała charakter recenzyjny

i polemiczny.

W

recenzowanym przeze mnie opracowaniu Autor kompleksowo przedstawił zagadnienie
związane z zatrudnieniem i — co jest z tym bezpośrednio związane — szeroko rozumianym
zabezpieczeniem społecznym żołnierzy zawodowych. W części polemicznej podjąłem
dyskusję na temat argumentów przemawiających za (uznaną przez Autora za właściwą i

godną kontynuacji) „odrębnością” zabezpieczenia na starość żołnierzy. Analiza recenzowanej
pracy oraz przygotowywana polemika pozwoliła mi na sformułowanie hipotezy H3 w pracy
[1.1]. Z kolei w publikacji [H.21] przedstawiłem problem braku odpowiednich regulacji
prawnych w systemie zaopatrzeniowym.

Brak ten bezpośrednio wpływa na trudności

związane z prawidłowym wyliczeniem wysokości świadczeń emerytalnych żołnierzy. Jak
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pokazałem, problemy te są na tyle istotne, że wymagają pilnej ingerencji ustawodawcy.
Odnosząc się do przywilejów niezwiązanych bezpośrednio ze świadczeniami emerytalnymi,
w pracy [11.22] przedstawiłem kwestię dodatkowych uprawnień zawodowych. Dotyczą one
osób zawodowo czynnych i im właśnie zwiększają aktualnie otrzymywane wynagrodzenie
(m.in. trzynaste wynagrodzenie, dodatek wiejski, dodatek na zagospodarowanie) lub na nie
wpływają (krótszy wymiar czasu pracy). W rezultacie, zwiększają świadczenie emerytalne w
przyszłości,

otrzymywane

wynagrodzenie

jest bowiem podstawą

wyliczenia

składki

emerytalnej, od której będzie zależeć, w systemie powszechnym, wysokość przyszłej
emerytury. W publikacji [11.23] odniosłem się do składek na ubezpieczenia społeczne,
wskazując na skutki finansowe dla przedsiębiorcy wynikające z różnych form zatrudnienia.
Pracodawcy (zatrudniający), chcąc optymalizować relację koszty pracy brutto-wynagrodzenie
netto, dążą do obniżania opłacanych składek. Takie działania negatywnie odbijają się na
budżecie państwa. Rząd, aby ratować sytuację Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
uszczelnia system, zmieniając zasady opłacania składek przez osoby świadczące usługi na

podstawie umów cywilnoprawnych. Obszar badawczy „Ubezpieczenia społeczne” jest zatem
również związany z finansami publicznymi.
Trzecim obszarem prowadzonych przeze mnie badań są więc finanse publiczne (20112018). Publikacje z zakresu finansów publicznych sprowadzają się do trzech wątków
badawczych: wsparcia przedsiębiorczości ze środków publicznych (11.24-11.26), finansów
jednostek samorządu terytorialnego (1127-1129) i wspomnianych powyżej wydatków w
ramach funduszy ubezpieczeń społecznych (11.5, 11.19, 11.21, 11.23).
W [11.25] pokazałem, że duże gospodarstwa rolne, które produkują głównie na rynek,
inwestują w swoją produkcję, szczególnie ze środków UE, co pozytywnie wpływa na ich

rozwój. Coraz większe i lepiej wyposażone gospodarstwa rolne zapewniają z kolei ich

właścicielom satysfakcjonujący dochód. W [11.24] wskazałem natomiast na inwestycje
dokonywane przez mikroprzedsiębiorstwa na wsi ze środków europejskich, co niewątpliwie

przekłada się również na zmniejszenie poziomu bezrobocia i rozwój tych obszarów.
Inwestycje te dotyczą zarówno gospodarstw rolnych, jak i mikroprzedsiębiorstw [11.24]-

[11.25], które często zakładane są przez rolników ze środków z UE (Program: Różnicowanie

w kierunku działalności nierolniczej) [11.25]. Wsparcie rolnictwa z budżetu państwa to także

dotacje do składek i do odszkodowań przedstawione w pracy [11.10]. Inwestycje dokonywane
na terenach wiejskich przyczyniają się do rozwoju tych obszarów. Jednak dofinansowanie
powinno być adresowane do szeroko rozumianych ogniw łańcucha wartości w agrobiznesie, a

nie do rolnictwa, które ma stanowić wyłącznie bazę dla sektora usług i wysoko przetworzonej

„
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produkcji rolnej [11.31]. Z kolei w publikacji [11.26] wskazałem na jeszcze inną formę
wsparcia przedsiębiorstw ze środków publicznych, tj. zwrotne wsparcie przedsiębiorstw z

programu J eremie.
W publikacji [11.29] przedstawiłem problematykę maksymalnego zadłużenia gmin. W
pracy tej zaproponowałem

współczynnik

korygujący

do indywidualnego

wskaźnika

zadłużenia gmin, bowiem, jak pokazałem, wskaźnik zadłużenia „karze” gminy za wielkości,

na które nie mają one wpływu (subwencje oświatowe i dotacje celowe) oraz za pozyskiwanie
środków unijnych. W związku z powyższym udowodniłem [11.28], że podział administracyjny
w Polsce nie jest optymalny i wymaga korekty. Zaproponowałem zmiany w podziale

administracyjnym gmin w Polsce. Ponadto w tekście [11.27] wskazałem na zagadnienie

podatku (tzw. janosikowe), który obciąża najbogatsze JST. Podatek ten płacą bogate gminy,
powiaty, miasta na prawach powiatu i województwa. Zjednej strony danina ta może wpływać
na wyrównywanie różnic pomiędzy poszczególnymi regionami Polski. Jednak z drugiej
strony jest obciążeniem, które dotyczy najbogatszych, ale często i najbardziej zaradnych JST.
Wymienione wyżej prace dotyczą również 4. obszaru badawczego — niezwiązanego z
pracą będącą podstawą wniosku — tj. rynku ubezpieczeniowego (2011-2018). Odwołania do
tej tematyki — poprzez zwrócenie uwagi na zachowania na tym rynku i świadomość
ubezpieczeniową — znajdują się w publikacjach

[11.1] i [II.lS]-[II.17].

Do rynku

ubezpieczeniowego — poprzez odwołanie do konkretnych produktów — nawiązuję natomiast w
[11.7] i [11.10].
Piątym obszarem badań będącym naturalną kontynuacją mojej dysertacji doktorskiej była

ekonomika rolnictwa (2011-2015). Badania wjej ramach były prowadzone w ujęciu mikro —
dotyczącym samego gospodarstwa rolnego i jego decyzji, w tym finansowych, oraz makro —
dotyczącym uwarunkowań (m.in. historycznych, finansowych oraz prawnych) prowadzenia
gospodarstwa

rolnego.

Ocena

uwarunkowań

wpływających

m.in.

na

prowadzenie

gospodarstwa rolnego oraz na jego sytuację finansową spowodowała moje zainteresowanie
uwarunkowaniami

dotyczącymi

innych grup uprzywilejowanych,

w tym w zakresie

emerytalnym. W publikacji [11.30] wskazałem na problem uznania rolnika za przedsiębiorcę.
W wyniku przeprowadzonych badań sformułowałem tezę, że zarówno ekonomia, jak i prawo
w coraz szerszym zakresie uznaje rolnika produkującego na rynek za przedsiębiorcę, a
wyłączenie działalności rolniczej z zakresu stosowania ustawy o swobodzie prowadzenia
działalności gospodarczej potwierdza tylko, że może być ona za takową uznana również w
prawie publicznym. Obecne uprzywilejowanie, czyli nieuznawanie rolnika za przedsiębiorcę
pozwala m.in. na: niestosowanie podatku od nieruchomości w rolnictwie, zryczałtowany
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zwrot podatku dla rolników dokonujących dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku

VAT, preferencje w zakresie podatku akcyzowego, w zakresie ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz wyłączenie z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednak, co
również znalazło odniesienie w tekście, podkreśliłem, że podstawowym błędem w analizach
dotyczących rolnictwa jest uznawanie rolników za grupę jednolitą, ponieważ grupa ta,
zarówno pod względem uzyskiwanych dochodów, źródła utrzymania, rodzaju i wielkości

produkcji, wykształcenia rolnika, towarowości produkcji czy posiadanego kapitału wymaga
uwzględnienia jej specyfiki i zróżnicowania (o zróżnicowaniu rolnictwa również w 11.10,
11.25, 11.32, 11.33). W pracach II.32-II.33 (wspólnie z dr. M. Pietrzakiem), na podstawie

danych statystycznych zaprezentowałem istotny element wpływający na rolnictwo w Polsce,
tj. strukturę agramą, którą uznałem za tzw. strukturę długiego trwania. Determinuje ona
możliwości rozwojowe oraz możliwości opodatkowania rolnictwa lub wprowadzenia zmian
na wsi. Jak wskazałem

w obu pracach, pomimo wielu przekształceń

politycznych,

gospodarczych i społecznych w okresie 1921-2002, pod względem struktury agrarnej
rolnictwo zmieniło się w niewielkim zakresie. Najważniejszym wnioskiem w tym zakresie
jest nie tylko niewielkie tempo zmian, ale utrwalenie różnic porozbiorowych, co powoduje, że

polskiego rolnictwa nie można w związku z tym analizować i oceniać jedną miarą. W pracy
[11.18] pokazuję jednakże, iż pomimo braku jakichkolwiek zmian prawnych w ubezpieczeniu
społecznym rolników zmienia się ono bardzo szybko z powodu zmian w otoczeniu
gospodarstw rolnych, tzn. zmian na rynku pracy oraz migracji. Analizując majątek rolników,
trzeba zauważyć, że jest on w zasadzie tożsamy z majątkiem ich gospodarstw domowych, w
związku z tym odpowiednio dobrane programy ubezpieczeniowe są coraz istotniejsze [11.10].
Jednak prawidłowe zarządzanie ryzykiem przez rolników nie byłoby możliwe bez dopłat do
składek ubezpieczeniowych do ubezpieczenia upraw oraz bez dofinansowania z budżetu
państwa odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę. Ubezpieczenia upraw,
jako istotny element zabezpieczenia dochodu gospodarstw domowych rolników, nie mogłyby
więc funkcjonować bez finansowego wsparcia ze strony państwa (m.in. opracowane przeze
mnie tabele 27-28 w pracy 11.10). W tym kontekście wyniki przedstawione w pracy [11.34]
pozwalają na stwierdzenie, że wielomiliardowe dofinansowanie ubezpieczeń społecznych
rolników z budżetu państwa nie jest z kolei zgodne z zasadą solidaryzmu.
Wskazane obszary badawcze mają również wpływ na prowadzoną przeze mnie

działalność naukowo-badawczą

(dalsza część autoreferatu oraz załącznik 4) oraz na

działalność dydaktyczną, organizacyjna i popularyzatorską (załącznik 4). Wymienione
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obszary badań i publikacje nie stanowią całego mojego dorobku naukowego. Pełen ich
wykaz został zaprezentowany w załączniku nr 4 do wniosku.

Przedstawione publikacje stanowią rezultat mojej współpracy naukowej z osobami
reprezentującymi wiele ośrodków badawczych (podaję zgodnie z afiliacją w publikacji),
m.in.: Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej — Państwowy Instytut Badawczy, Państwową Wyższą

Szkołę Zawodową we Włocławku, Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu, Uniwersytet
› Ekonomiczny w Poznaniu oraz Pontifical Gregorian University (Włochy). Prowadzone przeze

mnie badania mają charakter interdyscyplinamy, co

stanowi

ich

istotną zaletę.

lnterdyscyplinamość wynika nie tylko z zakresu badań, ale również z podejmowanej przeze
mnie współpracy naukowej. W dorobku naukowym wskazałem na publikacje, których
współautorami były osoby posiadające stopień naukowy doktora spoza dziedziny nauk
ekonomicznych (S. Adamiak — doktorat z dziedziny historii Kościoła na Papieskim
Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie; M.P. Ziemiak i R. Musiałkiewicz — doktorzy nauk

prawnych w dyscyplinie prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr A.
Kolek — doktor nauk społecznych w dyscyplinie polityka społeczna na Uniwersytecie
Warszawskim), jak również osoby z tytułem doktora w tej dziedzinie, ale w dyscyplinie nauki
o zarządzaniu (dr G. Voss). Odniesienie do instrumentu, jakim jest ubezpieczenie, do
finansów osobistych (głównie do zachowań na rynku finansowym) oraz do finansów
publicznych (szczególnie do funduszy ubezpieczeń społecznych), a także do motywów i
kryteriów decyzji podmiotów uczestniczących w tych procesach (państwo, obywatele),
sprawia, że mój dorobek naukowy osadzony jest w dziedzinie nauk ekonomicznych, w
dyscyplinie finanse.
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6. Podsumowanie działalności naukowo-badawczej
]) Publikacje (szerzej załącznik 4)
Dorobek po uzyskaniu stopnia doktora w 2010 r. obejmuje:
- 78 prac (ztego 22 w języku angielskim),
- 1 tekst opublikowany w czasopiśmie z listy JCR,

- 4 prace opublikowane w czasopismach indeksowanych w bazie Scopus,
- 5 artykułów opublikowanych w publikacjach pokonferencyjnych indeksowanych w Web of
Science Core Collection,

- 3 monografie (w tym monografię bazującą na rozprawie doktorskiej),
- redakcję 8 monografii.

Tabela 2. Wykaz publikacji po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ogółem

”512%”?k ”" 11

8

13

10

12

7

10

6

1

78

1

-

-

-

l

-

-

-

l

3

_

1

2

_

3

-

2

-

-
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*

Monografie
Redakqa .
monografii
Rozdz1ały w

_

_

1

1

1

_

1

_

_

4
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monografiach

10

6

7

7

4

2

6

3

-

45

-

-

3

-

2

3

1

1

-

10

-

1

-

2

1

2

-

2

-

8

80

31

63

49

85

35

75

43

25

486
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Wyszczególnienie

201 1

Artykuły w

czasopismach

Matemły

.

pokonferencyjne
Inne'

Lm?” Eunktow

ggołem
' Publikacje te nie mają charakteru naukowego.
: Z uwzględnieniem punktów otrzymanych za opublikowaną dysertację doktorską. Punktacja została
przedstawiona według punktacji nadanej przez Bibliometrię UMK w Toruniu.

Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem
opublikowania wynosi 0,709.
Informacje o moich publikacjach znajdują się również pod następującymi identyfikatorami
naukowymi: ResearcherID: K-133l-2014; ORCID: 0000-0002-2986-9928; Scopus Author
ID: 56005015000.
2) Cytowania

Udział w licznych konferencjach naukowych oraz publikacje w języku angielskim
skutkowały szeregiem cytowań zarówno przez autorów polskich, jak i zagranicznych.

Liczba cytowań publikacji (według bazy Web of Science Core Collection): 6
Łączna liczba cytowań

na podstawie bazy Web of Science Core Collection (bez

autocytowań): 4
Indeks Hirscha: 2
Liczba cytowań: (w latach 2011-2018 według Google Scholar): 167
Łączna liczba cytowań na podstawie bazy Google Scholar (bez autocytowań): 109
Indeks Hirscha (według Google Scholar): 7
Łączna liczba cytowań na podstawie bazy Scopus: 4
Łączna liczba cytowań na podstawie bazy Scopus (bez autocytowań): 4
Indeks Hirscha: 2

3) Udział w komitetach redakcyjnych czaSopism oraz recenzowanie prac naukowych
(szerzej w załączniku 4)

Od 2014 r. pełnię funkcję sekretarza w czasopiśmie Copemican Journal of Finance &
Accounting (lista B MNiSW).
Ponadto wielokrotnie — łącznie 38 prac — recenzowałem rozdziały w monografiach lub

artykuły naukowe, w tym w czasopismach indeksowanych w bazie Web of Science oraz
znajdujących się na liście B MNISW.

4) Kierowanie i udział w projektach badawczych
- Obecnie realizuję grant Narodowego Centrum Nauki w ramach Konkursu Miniatura
2, pt. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania oszczędzania na starość. Celem projektu jest
przedstawienie uwarunkowań determinujących dodatkowe, indywidualne oszczędzanie na
starość w Europie. Jednym z czynników poddanych analizie będzie poziom zabezpieczenia na
starość gwarantowanego

przez państwo, w kontekście uprzywilejowania emerytalnego

określonych grup zawodowych,

takich jak np. żołnierze, policjanci, rolnicy, itd. w

poszczególnych (nie wszystkich) krajach.
- W zakresie tematu Finansowe

i fiskalne

uwarunkowania poprawy efektywności,

zrównoważenia i konkurencyjności polskiego rolnictwa w zadaniu Podatki, parapodatki,
transfery i ubezpieczenia społeczne oraz gospodarcze i instrumenty zarządzania ryzykiem w
kształtowaniu konkurencyjności, stabilności finansowej

i bezpieczeństwa socjalnego

w

rolnictwie i na wsi realizowanym w ramach Programu Wieloletniego 2015-2019 przez
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej — Państwowy Instytut Badawczy
przygotowałem publikację [II.10].
- Byłem ekspertem w projekcie naukowo-innowacyjnym UDA-PO KL.04.01.01-00-284/11
PI-Nowy model kształcenia — uznawanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego
w kształceniu na poziomie wyższym na kierunku Zarządzanie,

współfinansowanym

ze

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IV
Szkolnictwo wyższe i nauka, finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Projekt realizowany był w okresie od października 2012 do września 2015 r. Do moich zadań
należało m.in. współuczestniczenie

w: przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy (analiza

dostępnych wyników badań, krajowych i w krajach Unii Europejskiej, badania fokusowe i
ankietowe wśród kandydatów na studia i studentów studiów pierwszego stopnia, konsultacje z
samodzielnymi

pracownikami

nauki i przedstawicielami

pracodawców),

opracowaniu

wstępnej wersji produktu finalnego modelu i strategii wdrożenia projektu innowacyjnego,
testowaniu

produktu

finalnego

modelu

oraz

przygotowywaniu

materiałów

do

upowszechniania modelu (efektem była m.in. publikacja: D. Walczak, G. Voss, Education
and occupation activities in Poland in the light of longlife learning and recognition of
learning outcomes, [w:] Proceedings of IAC-ETeL 2013: International Academic Conference
on Education, Teaching and E-learning, October, MAC Prague Consulting, Prague 2013).

- Uczestniczyłem

w projekcie Ekologiczna ewolucja

rynku finansowego

(Ecofin)

współrealizowanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu wspólnie z Bankiem

Zachodnim WBK w ramach Santander Universidades w 2014 r. W ramach projektu
przeprowadzono ogólnopolskie badanie na reprezentatywnej próbie polskiego społeczeństwa

(efektem była m.in. publikacja A. Kuligowska, M. Moszyński, D. Walczak, Ryzyko oraz jego

świadomość w kontekście odpowiedzialności za szkody środowiskowe w Polsce, Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, 436, s. 154-162).

- Zrealizowałem granty przyznane na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK

(Uwarunkowania rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce, 2012, WNEiZ; Wsparcie rozwoju
gospodarczego w Polsce ze środków publicznych, 2013, WNEiZ; Oszczędności gospodarstw
domowych rolników oraz przedsiębiorców z sektora MSP, 2014, WNEiZ).

5) Rozwój młodych pracowników naukowych

Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze promotora pomocniczego:
- dr Mateusz Kita, Ubezpieczenia jako instrument wspomagania kontynuacji działalności

operacyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego, promotor prof. UMK, dr hab. B. Kołosowska,
(data wszczęcia przewodu: 21.05.2014; data uchwały Rady Wydziału o nadaniu stopnia

doktora: 19.10.2016; dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: finanse),
- mgr Angelika Kuligowska, Finansowe aspekty korzystania z ochrony ubezpieczeniowej
przez gminy w Polsce,

(data wszczęcia przewodu:

28.06.2017 na Wydziale Nauk

Ekonomicznych i Zarządzania UMK, promotor prof. UMK, dr hab. B. Kołosowska, promotor
pomocniczy dr D. Walczak; dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: finanse).

6) Zaangażowanie naukowe studentów
Osiągnięciem naukowo-badawczym była współredakcja ośmiu monografii, z których sześć
było bezpośrednim efektem współpracy studenckich kół naukowych ubezpieczeń: seria
Ubezpieczenia i finanse — nowe perspektywy, pod redakcją Krzysztofa Łyskawy, Piotra
Majewskiego i Damiana Walczaka (wydawana w latach 2012-2017). Jedna z monografii
zawierających artykuły studentów powstała z okazji X-lecia Koła Naukowego Ubezpieczeń i
Doradztwa Finansowego działającego przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
UMK (Ubezpieczenia społeczne i finanse: X-lecie Koła Naukowego Ubezpieczeń i Doradztwa
Finansowego przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

UMK w Toruniu, pod

redakcją Bożeny Kołosowskiej i Damiana Walczaka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Oddział w Toruniu — Instytut Badań Gospodarczych, Toruń 2015), a kolejna była owocem
pracy naukowej studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Finanse: wyzwania
współczesności — perspektywa studentów, pod redakcją Leszka Dziawgo oraz Damiana
Walczaka, Wyd. UMK, Toruń 2017).

W ramach opracowywania wymienionych wyżej monografii koordynowałem publikacje
studentów (doktorantów) z UMK. Dla wielu osób, z których część wymieniono poniżej,
publikacja stanowiła debiut naukowy lub jedną z pierwszych wydanych drukiem prac w
karierze naukowej, por.:

- Mariusz Kapuściński (M. Kapuściński, Systemy emerytalne wybranych krajów w obliczu
kryzysu, [w:] Ubezpieczenia i finanse — nowe perspektywy, K. Łyskawa, P. Majewski, D.
Walczak, PTE, Toruń 2012, s. 13-25),
- Anna Piotrowska (A. Piotrowska, Produkty ubezpieczeniowe w zarządzaniu płynnością
firmy, [w:] Ubezpieczenia i finanse — nowe perspektywy, K. Łyskawa, P. Majewski, D.
Walczak, PTE, Toruń 2012, s. 77-88),
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- Agnieszka Żołądkiewicz (A. Żołądkiewicz, Technologia biometryczna w działalności
banku, [w:] Ubezpieczenia i finanse — nowe perspektywy, K. Łyskawa, P. Majewski, D.
Walczak, PTE, Toruń 2012, s. 149-159),

- Anna Laskowska (A. Laskowska, Ubezpieczenia ekologiczne w Polsce — determinanty i

bariery rozwoju, [w:] Ubezpieczenia i finanse — nowe perspektywy. Tom IV, K. Łyskawa, P.
Majewski, D. Walczak, PTE, Toruń 2015, s. 185-195),

-

Angelika

Kuligowska,

(Angelika

Odpowiedzialność

Kuligowska,

i

deliktowa

kontraktowa w gminie, [w:] Ubezpieczenia i finanse — nowe perspektywy. Tom IV, K.
Łyskawa, P. Majewski, D. Walczak, PTE, Toruń 2015, s. 9-19),

- Anna Olewnik (A. Olewnik, A. Trzeciak, P. Wiśniewska, Ubezpieczenia turystyczne w
Polsce, [w:] Ubezpieczenia ijinanse — nowe perspektywy. Tom V, K. Łyskawa, P. Majewski,
D. Walczak, PTE, Toruń 2015, s. 129-142).

Jedna z wymienionych osób posiada już obecnie stopień doktora nauk ekonomicznych
(Anna Piotrowska), a większość jest na etapie przygotowywaniu rozprawy doktorskiej na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Agnieszka Żołądkiewicz, Anna Olewnik,
Anna Laskowska, Angelika Kuligowska) lub w Szkole Głównej Handlowej (Mariusz
Kapuściński).
W przedstawionych monografiach swoje teksty naukowe publikowało również wielu
ówczesnych studentów i doktorantów z innych Uczelni, którzy obecnie są już pracownikami
naukowymi (m.in. Beata Lewicka — UMCS w Lublinie,

Marcin Wojtkowiak — UE w

Poznaniu, Diana Bożek — Uniwersytet Warszawski).

7)

Ponadto w pracach [II.15] i [II.l6] wskazałem na skorzystanie z wyników badań

dotyczących świadomości ubezpieczeniowej, przeprowadzonych w Toruniu w 2011 r. na
podstawie

autorskich

badań.

Wykorzystany

w tym

badaniu

kwestionariusz

został

dopracowany i posłużył do zrealizowania badań na temat świadomości ubezpieczeniowej
wśród studentów w całej Polsce. To badanie ankietowe studentów uczelni wyższych z
Gdańska,

Olsztyna,

Torunia

i

Warszawy

zostało

zrealizowane

przez

studentów

ubezpieczeniowych kół naukowych z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warmińsko—Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły
Bankowej w Toruniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie (opieka merytoryczna: Marcin Kawiński, Marek Kurowski,
Krzysztof Łyskawa, Piotr Majewski, Damian Walczak, Marietta Janowicz-Lomott, Sylwia

Pieńkowska-Kamieniecka). Powstała na podstawie tych badań praca magisterska Angeliki
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Zakrzewskiej

pt. „Świadomość

ubezpieczeniowa

i jej znaczenie

w rozwoju

rynku

ubezpieczeniowego w Polsce” (SGH, promotorem pracy był dr Marcin Kawiński) otrzymała

w 2014 r. II miejsce w kategorii prac magisterskich w XIII edycji konkursu na najlepszą pracę
doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i
społecznych

zorganizowanym

przez

Rzecznika

Ubezpieczonych,

Fundację

Edukacji

Ubezpieczeniowej i „Gazetę Ubezpieczeniowa”.

8)

Transfer wiedzy do praktyki —- wykonane ekspertyzy, udział w zespołach eksperckich:

- świadczyłem usługi doradcze, konsultacyjne i opiniodawcze w zakresie zmian i reform w
II i III filarze emerytalnym na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (9.2016-7.2017),
- byłem uczestnikiem, w charakterze eksperta, posiedzeń Zespołu Problemowego ds.
Ubezpieczeń

Społecznych

Komisji

Trójstronnej

w

trakcie

negocjacji

dotyczących

podwyższenia wieku emerytalnego (02.2012),
- wykonałem 8 ekspertyz (opinii, opinii o innowacyjności oraz test prywatnego inwestora),
m.in. dla Skarbu Państwa — Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (szerzej w
załączniku 4).

9)

Konferencje (całość z załączniku nr 4)

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora uczestniczyłem, prezentując wyniki swoich

badań, w 40 konferencjach naukowych. 15 referatów wygłosiłem w języku angielskim, z tego
10 na międzynarodowych konferencjach odbywających się poza Polską. Ponadto aktywnie
uczestniczyłem w 13 konferencjach bez prezentowania swojego referatu.

10) Członkowstwo w stowarzyszeniach:
2018 — nadal — The European Economic Association (członek).
2016 — nadal — Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Oddział PółnocnoWschodni (zastępca przewodniczącej).
2014 — nadal — Stowarzyszenie Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego
Rozwoju (członek założyciel i prezes od lutego 2018 r.).
2010-2014 — Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (członek).
2009 — nadal — Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Toruniu (członek).

] 1) Nagrody za działalność naukową
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Indywidualne Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za
osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej i organizacyjnej w 2014 r.

Szczegółowy wykaz opublikowanych prac naukowych (pkt II B-II C), wykonanych
ekspertyz (pkt III M), lista konferencji naukowych, w których uczestniczyłem (pkt II I, III B),

a także informacja o współpracy naukowej (pkt II G, III G, III H, III P, III Q), informacje o
osiągnięciach organizatorskich (pkt III C, III D, III Q), dydaktycznych (pkt III I) i w zakresie
popularyzacji nauki (pkt III I) zostały zaprezentowane w załączniku nr 4.
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